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Trenger vi
egentlig fagfolk?
Den rutinerte fagmannen med brillene på nesen og et
rikholdig utvalg av skriveredskap og spesialverktøy
festet i lomma på blåfrakken er borte - eller er han det?
Han som alltid vet råd og nikker gjenkjennende når
du stiller de mest intrikate spørsmålene som du aldri
hadde regnet med å få noe vettugt svar på.
Hun som med iver og glede trår til når arvestykket har
gått i tusen knas og med fullkommen ro kan fortelle at
«dette ordner seg, slikt har vi ﬁkset mange ganger før»
Han som kanskje ikke har inne akkurat det du spør
etter, men vet hva du mener og selvsagt kan skaffe det
- bare kom innom igjen over helgen.
Neida - heldigvis – vi er her fremdeles!
Blåfrakken har vi riktig nok hengt fra oss på lageret,
men ellers er mye det samme.
Protidurmakerne kan sitt fag, og strekker seg litt lenger
for å yte den beste servicen. Handler du merkevarer
hos oss, skal du alltid kunne føle deg trygg på at du
får høy kvalitet til riktig pris - også når du handler i vår
nettbutikk.
Har du spørsmål eller bare vil ta en klokkeprat er du
alltid hjertelig velkommen hos en av våre 13 Protidurmakere. Vi er der du er - og vi kan klokka!

Med vennlig hilsen
PROTID LERVIK UR - Rolf Terje Lervik & Romy Lervik

Internasjonal garanti og norsk kjøpslov
Utvidet Protid garanti
Bytterett hos alle Protid Urmakere
6 måneders kostnadsfri forsikring mot tyveri
og uforutsett skade
• Betale med ProCard (faktura)
• Fagkunnskap som hjelper deg til å
velge riktig klokke
• Fagkunnskap når klokken din behøver service

Bli med i Klubben
Bli medlem av Protid’s kundeklubb og få fordeler:
• Gratis tilstandsvurdering
• Få tilgang på kampanjer før de lanseres
• Løpende informasjon og nyhetsbrev.
• Medlemskapet er gratis og kortløst.
Påmelding på www.protid.no

Protid i hele Norge
ARENDAL
Protid Marcussen Ur & Smykker.
Havnegaten 1. 37 02 11 14.
BERGEN
Protid J. Gjertsen.
Galleriet. 55 32 75 45.
BERGEN
Protid Iversen & Co. Ur-Smykker.
Lagunen Storsenter. 55 13 51 77.
HAUGESUND
Protid Lervik Ur.
Haraldsgate 93. 52 70 03 50.
KRISTIANSUND
Protid Carlsen Ur.
Alti Storkaia. 71 67 53 33.
MOLDE
Protid Jermstad.
Storgaten 50. 71 25 50 57.
OSLO
Protid Christensen Stortingsgt.
Stortingsgaten 10. 22 42 11 43.

FORNEBU
Protid Malmnes.
Fornebu S. 67 53 53 49.
SANDEFJORD
Protid Næss Sandefjord.
Storgt. 2. 33 46 22 97.
SANDNES
Protid Grøtteland.
Langgaten 26. 51 66 27 43.
TROMSØ
Protid Hansen.
Storgt. 47. 77 68 52 17.
TRONDHEIM
Protid Håkon Lian.
Nordregt. 9. 73 52 04 11.
TRONDHEIM
Protid Næss Trondheim.
Byhaven. 73 52 52 69.

Forbehold for utsolgte varer, feil og endringer priser.
Alle priser i magasinet er veiledende utsalgspriser. November 2019.

BESØK OSS PÅ WWW.LERVIKUR.NO

Nytt verksted
med gamle tradisjoner

Helt siden Lervik Ur for første gang åpnet dørene for
nesten 60 år siden, har vi hatt verksted i butikken.
I dag har vi fortsatt verksted – og det er oppgradert
med spesialisert internasjonal kompetanse og verktøy
av ypperste kvalitet.
Vi hos Lervik Ur liker å tenke at Haugesund er «verdens
navle». Mange vil kanskje være uenig i denne påstanden, men vi er faktisk nødt til å tenke slik, for
å kunne konkurrere i et spesialisert, internasjonalt
marked. Vi må kunne tilby noe spesielt og annerledes.
Og det kan vi.
Ikke lenger verksted på hvert hjørne
I 1961 ble Lervik Ur åpnet i Haugesund av Urmakermester Rolf W. Lervik og konen Aslaug. Inntektene den
gang kom fra salget. Verkstedet ga en liten sideinntekt,
i tillegg til å være et kvalitetstegn – var det krav om
godkjent verksted for å kunne selge visse typer ur.

ur du har på armen, desto vanskeligere kan det være
å ﬁnne noen som har kompetansen eller utstyret til å
hjelpe deg. Spesielt gjelder dette mekaniske urverk,
hvor det over hele verden er mangel på urmakere med
kompetanse på slike klokker. Gjennom nyansettelser
har vi knyttet til oss enda mer spisskompetanse på
disse urene.
Vi er svært stolte av å kunne tilby vår spisskompetanse
til deg. Uansett hvor du måtte bo i Norge, kan du
gjennom vår «Klokkeservice i boks» (https://lervikur.no/
service/klokkeservice) sende klokken din trygt til oss,
for reparasjon og service. Vi har i dag kunder over hele
landet, som bruker denne løsningen. Gjennom denne
satsingen skal vi bli det verkstedet i Norge, som kan
tilby den korteste ventetiden.

I dag er det under 30 urmakerbutikker igjen i Norge. Et
fåtall av disse, har et fullt oppegående verksted med
spesialkompetanse og spesialverktøy. Men der andre
har stengt verkstedene sine og mistet kompetanse, har
Lervik Ur valgt å oppgradere.

Våre urmakere
Ved å tilby urmakere det beste verktøyet, interessante
arbeidsoppgaver. og mulighet for videreutdanning hos
produsentene, har vi skapt et miljø av dyktige urmakere
med hver sin spesialkompetanse. I dag har vi syv utdannede urmakere, én lærling og nytt, førsteklasses
verktøy: et komplett fullservice verksted – med muligheter for å utføre arbeid ingen andre kan i Norge.

Vår kompetanse – et tilbud til hele landet
Det er ikke lenger gitt at du kan gå til hvilken som helst
urmaker butikk for å få utført reparasjoner, eller få service på klokken din. Desto mer avansert eller eksklusivt

Med kompetansen disse menneskene besitter og utstyret vi har investert i, kan Lervik Ur som eneste i Norge
ta i mot de mest avanserte Rolex urene, som ellers må
sendes til Sveits for service.

MASTER CHRONOMETER CERTIFIED

DIVER 300M

Behind the elegance of every
Master Chronometer timepiece is the
highest level of testing: 8 tests over
10 days, to ensure superior precision
and anti-magnetic resistance.

En søken for presisjon
I urmakeri kan marginene til presisjon
måles i sekunder. Det kan virke lite for folk
ﬂest, men for OMEGA representerer disse
sekundene et livstidsarbeid.
Selv i 1848, da Louis Brandt satte seg for å
lage selskapets aller første klokker, var hans
ambisjon å produsere mest mulig nøyaktige
urverk. Denne dedikasjonen førte til
19-ligne “OMEGA”-kaliberet i 1894, som
var så beundret og revolusjonerende innenfor bransjen, at det snart skulle bli selskapets tittel.
1900-tallet fulgte med en rekke førsteplasspriser ved observatoriske forsøk og et rykte
for presisjon som blomstret med kontinuerlig
suksess - kanskje demonstrert best av
OMEGAs utvalg som ofﬁsiell tidtaker for
de olympiske leker i 1932. Tross alt, når
man skal ta tiden på verdens beste utøvere,
kan bare de mest nøyaktige og pålitelige
klokkene brukes!
Hvorfor er presisjon så viktig i dag?
For OMEGA er presisjon fortsatt det sanneste
preget av mekanisk urmakerkvalitet. For noen
som investerer i en klokke, er de få ekstra
sekundene et testament om overlegen
håndverk, en besluttsomhet for perfeksjon,
mer teknisk investering, mer forskning, mer
utvikling og en uendelig lidenskap for å
oppnå bedre innovasjon.

HVA ER METAS?
Master Chronometer sertiﬁsering er levert
av METAS - Sveits ofﬁsielle myndighet for
alle saker knyttet til måling og måleutstyr
og prosedyrer.
HVA GJØR FORSKJELLEN?
OMEGA-klokker er i stand til å oppnå
Master Chronometer-standarden takket
være en rekke innovasjoner i urverket.

Hvordan hever masterchronometer standarder?
Gjennom den sveitsiske klokkeindustrien, er en COSC “kronometer”sertiﬁsering det ønsket sluttresultatet. For OMEGA er det bare
begynnelsen. COSC-testing viser bare presisjonen av verket (-4/+6
sekunder per dag, testet i 5 stillinger). Det er fortsatt en integrert
del av OMEGA-prosessen, men siden 2015 har merket brukt
denne høyt respekterte standard som utgangspunkt.
Nå utsetter OMEGA både sine verker så vel som sine ferdige klokker til 8 Master Chronometer tester over 10 dager, inkludert vannresistens, temperatursvingninger og eksponering for magnetiske
felt på 15.000 gauss. Nøyaktighetskriteriene (0/+5 sekunder per
dag testet i 6 stillinger, avhengig av kategori) beviser at klokkene
presterer med topp presisjon.
Ikke jernholdige materialer
For klokken betyr dette å overvinne magnetisme, en av de mest
komplekse sakene innenfor urmakeri. Magnetisme kan kompromittere eller stoppe klokkens ytelse fullstendig. Men ved å bruke
OMEGAs Nivagauss™ legering og andre ikke-ferromagnetiske
materialer, kan Master Chronometer kalibrene motstå magnetiske
felt på 15.000 gauss. Dette betyr at presisjonen ikke påvirkes av
hverdagsgjenstander som telefoner, nettbrett eller elektrisk utstyr.
Magnetisme er rundt oss i dag, men ikke-jernholdige materialer
betyr at din Master Chronometer ikke vil gå glipp av en takt.

The Aviation Pioneers Squad
Scott Kelly
Rocio Gonzalez Torres
Luke Bannister
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Service
i boks
Eier du en klokke til en verdi av
20.000 kr eller høyere, fra et av
merkene som føres av Lervik Ur, kan
du sende klokken til oss for reparasjon,
vedlikehold eller restaurering.

1

VELG “SERVICE I BOKS”
PÅ LERVIKUR.NO

2

VI SENDER
DEG EN BOKS

3

LEGG KLOKKEN I BOKSEN,
SEND DEN TIL OSS

4

VI FIKSER KLOKKEN OG
SENDER DEN TILBAKE

5

ÅPNE BOKSEN,
TA PÅ DEG KLOKKEN

Spar tid – kjøp
klokke på nett
Etter at Lervik Ur lanserte egen nettbutikk,
opplever den moderne urmakerbedriften
månedlig en strøm av nye kunder.
Omega, Tag Heuer, Breitling og Bruvik. Hver
eneste dag pakker de ansatte hos Lervik Ur
klokker fra disse og andre kjente klokkeprodusenter for å sende dem til mennesker over
hele landet.
Den over 50 år gamle urmakerbedriften har
alltid vært på jakt etter å forbedre sine tjenester og tilbud ovenfor sine lokale, nasjonale
og internasjonale kunder. Derfor investeres det
i fremtiden ved å til enhver tid ha moderne og
oppdaterte verktøy i de flotte og funksjonelle
lokalene midt i Haugesund sentrum.
Ansattstaben hos Lervik Ur består av 15 urmennesker, med høy faglig kompetanse og flere
nasjonaliteter, som lever og ånder for faget slik
at de kan gi deg som kunde gode opplevelser
og videreformidle sin kunnskap på en nyttig
og interessant måte.
Lervik Ur var verdens første urmaker med egen
nettside. Den ble relansert i 2018 med nytt
design og nye løsninger, som for eksempel en
egen nettbutikk.

Er tiden inne for å kjøpe ny klokke? Utforsk vår nettbutikk
på lervikur.no – dame- og herreklokker, for alle
anledninger, fra verdensledende klokkeprohusenter.

Her finner du både et stort utvalg av nye klokker fra verdens ledende produsenter og brukte
klokker. Siden lansering av nettbutikken har
Lervik Ur opplevd en strøm av nye kunder hver
eneste måned.
Nettsiden inneholder også en chatfunksjon slik at kundene til enhver tid kan få svar
på sine spørsmål. Og med abonnement på
urbedriftens nyhetsbrev blir man kontinuerlig
oppdatert på nyheter og kampanjer.
Eier du en klokke til en verdi av 20.000 kr eller
høyere, produsert av et av merkene som føres
av Lervik Ur, har du muligheten til å benytte
deg av bedriftens unike klokkeservice. Enkelt
forklart får du tilsendt en boks som du legger
klokken din i og sender tilbake til Haugesund.
Her sitter fem urmakere i et av Norges største
og mest moderne urmakerverksteder og
utfører reparasjon, vedlikehold og restaurering
av klokken din, før den returneres til deg like
god som ny.

Haraldsgaten 93
5525 Haugesund
+47 52 70 03 50
post@lervikur.no
lervikur.no

TAG HEUER CARRERA CALIBRE 16
Chris Hemsworth works hard and chooses his roles carefully. He handles pressure
by taming it, and turning it to his advantage. #DontCrackUnderPressure was coined
with him in mind.

TAG Heuer Monaco feirer 50 år!
I 1969 lanserte Heuer Monaco, en iøynefallende klokke som
ble kjent for sin unike design og banebrytende teknologi.
Le Mans
I 1971 ble Monaco klokken for alvor kjent da Steve
McQueen hadde den på armen i ﬁlmen Le Mans.

Som i tilfelle med mange ikoniske designklassikere,
ble ikke Heuer Monaco møtt med bare begeistring.
Da den ble introdusert den 3. mars 1969, var de ﬂeste
reaksjoner mindre enn entusiastiske. Hvert aspekt av
klokkens design var radikalt: den metalliske blå skiven,
de røde og lyseblå viserne, ﬁrkantet kasse og plassering
av kronen på venstre side.
Den første vanntette ﬁrkantete kassen og den
første automatikk kronografen
Monacos dristige design gjorde den øyeblikkelig
gjenkjennelig, og det var det perfekte komplementet
til den avanserte teknologien den sveitsiske urmakeren
presenterte samtidig: den første vanntette ﬁrkantete
kassen og Caliber 11, den første automatikk kronografen. Kronen ble ﬂyttet fra høyre til venstre side av
kassen, som en påminnelse om at den på mange måter
ble «overﬂødig» ved at automatikk-klokken ikke trengte
å trekkes opp manuelt. Calibre 11 urverket var den
første automatikk kronografen. Den tidligere administrerende direktør for Heuer, Jack Heuer, var heller ikke
en fan av klokkenes design, men han trodde at den
banebrytende innovasjonen trengte et design som ville
kreve oppmerksomhet. Monaco gjorde akkurat det.

Catherine Eberlé-Devaux, TAG Heuer Heritage
Director, sier: «For meg er Monaco en dør til
merket TAG Heuer. Det er et stykke som fanger
øyet og inviterer deg inn.»

Elegance is an attitude

Conquest Classic

www.longines.com

Mikaela Shiffrin

Longines
Conquest
Classic
Det Sveitsiske klokkemerket Longines har i
sin nye Conquest Classic kolleksjon kombinert
moderne femininitet med dynamiske linjer
og en sporty eleganse - En eksklusiv linje,
som passer perfekt til nåtidens kvinne og designet
for å sette tempoet i en moderne hverdag.
Trofast mot Longines’ ikoniske eleganse parrer de nye
Conquest Classic modeller en sublim modernitet
med den velkjente ﬁnesse, som karakteriserer merket.
Elegante og tidsløse.

Longines historie
Med base i Saint-Imier i Sveits har Longines siden
1832 produsert enestående urverk til menn og kvinner
med utgangspunkt i en høy ekspertise, tradisjon og
eleganse.
Som et av verdens første registrerte varemerker, som
stadig ﬁnnes i dag, er Longines spesialisert i både
quartz og mekaniske ur og kan ﬁnnes i over 150 land
verden over.
I generasjoner som ofﬁsiell tidtaker til verdensmesterskap og som partner i internasjonale sportsforbund har
Longines, med sitt velkjente vingeformede timeglass
som logo, etableret et sterkt bånd til sportsverdenen.
Designet
Det sporty og feminine designet støttes av et ﬂott
utvalg på i alt syv forskellige varianter med stållenke,
hvorav noen dekoreret med diamanter på bezel for et
ultra-eksklusivt uttrykk.

Den nye kolleksjonen kommer i to størrelser, 29.5 og
34 mm i diameter. Kassen i de nye Conquest Classic
huser et quartz urverk og kolleksjonen byr på hele fem
forskjellige urskiver; hvit og sort perlemor med diamanter, sunray blå, - sort og - sølv, hvorpå avdempede
rhodinerte visere og indekser pryder skiven.
Veiledende utsalgspriser fra 8.490 – 26.490 NOK.

RADO.COM

MASTER OF MATERIALS

RADO CAPTAIN COOK
INSPIRED BY OUR VINTAGE ORIGINAL. SERIOUSLY IRRESISTIBLE.

Vintage - med et moderne uttrykk
Rado trekker tydelig frem merkets historie i årets Tradition-kolleksjon
med vintage-inspirerte klokker i ekte Rado-stil.

I 1957 lanserte Rado den berømte Golden Horse
kolleksjonen som var et gjennombrudd for merket og
demonstrerte en tidlig styrke når det kom til utvikling
av fasjonable og moteriktige klokker. I år relanseres en
av de opprinnelige modellene som et tilskudd til den
nye Tradition-kolleksjonen. Golden Horse Limited Edition
er en tro kopi av originalen med noen få moderne
oppgraderinger i kjent Rado-stil. For å komplementere den «nye vintage» Golden Horse Limited Edition,
presenterer også merket en spennende nytolkning,
Golden Horse Automatic. Klokkene tar utgangspunkt i
det originale designet, med forsterkede elementer, noe
som får modellene til å skille seg ut med et unikt utseende.

Den originale Captain Cook ble lansert i 1962
og
var kjent for sitt tøffe og robuste design.
Etter relanseringen av modellen i 2017 har Captain
Cook vært en viktig del av merkets kolleksjon og en
pionér uten like. Med utgangspunkt i det originale
designet og med bruk av sine signaturmaterialer
forener Rado i år de mest betydningsfulle elementene
til en sterk nytolkning. De nye modellene til Rado
kombinerer vintage design med moderne kunnskap
i form av farge, fasong og valg av materialer. Dette
gir et spennende resultat hvor merket uttrykker
tidløshet, med ett ben i fortiden og ett i fremtiden.
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MARQ COLLECTION

NIVACHRON™ – ANTI-MAGNETIC

COUNT ON ME

TO CELEBRATE THE 60TH ANNIVERSARY OF THE
ULTRA-ROBUST DOUBLE SECURITY CONCEPT WE
ARE LAUNCHING A TIMEPIECE THAT COMBINES THE
TIMELESS STYLE OF THE PAST WITH THE DEMANDS
OF TODAY. ITS INNOVATIVE NIVACHRON™ TECHNOLOGY ALLOWS US TO SET NEW STANDARDS IN
ANTI-MAGNETISM. CERTINA.COM
DS-1 · SPECIAL EDITION WITH ANNIVERSARY PACKAGING ·
AUTOMATIC MOVEMENT · ANTI-MAGNETIC NIVACHRON™
TECHNOLOGY · SWISS MADE

DS-1 Big Date 60th Anniversary:
Tradisjonell pålitelighet
I 60 år har initialene “DS” vært ensbetydende med pålitelighet. Med introduksjonen av Double Security i 1959
satte Certina nye standarder. Siden da har det ultrarobuste konseptet blitt tilpasset en rekke ganger for
å oppfylle kravene til en moderne livsstil. For å markere dette jubileet presenterer merket et armbåndsur
med fortidens tidløse stil kombinert med dagens mest avanserte funksjoner.

D
DS-1
Big Date 60th Anniversary er en moderne tolkning
aav de dristige forgjengerne. Modellen er utstyrt med en
mørkegrønn urskive fremhevet av den klassiske elegansen
m
i en Milanese-lenke. En stor dato ved klokken 6, ﬁnfasetterte
kkileformede timemarkeringer og lange visere sikrer god
lesbarhet. Baksiden av urkassen på 41 mm diameter
le
presenterer et minnetrykk for 60-års-jubileet. Klokken kommer
p
i en spesial klokkeboks og har en veiledende pris på 8.890,-

Kjernen i DS-1 Big Date 60th Anniversary er et Powermatic
80-urverk av siste generasjon. I tillegg til en gangreserve på
inntil 80 timer er den utstyrt med en helt ny type balansefjærr
laget av Nivachron™. Dette innovative materialet er utviklett
i samarbeid med Swatch Group for å oppnå bedre motstand
mot magnetfelt. Certina er blant de første merkene som
benytter dette nye materialet. Ettersom det er basert på titan,,
er Swiss Made-balansefjæren også svært motstandsdyktig
mot temperatursvingninger og har glimrende støtsikkerhet.
Med andre ord - seksti år etter premieren på konseptet
Double Security setter den nyeste DS-1-modellen også
en ny standard for pålitelighet. Til å stole på.

Seiko og verdenseneren i tennis,
Novak Djokovic
Allerede i januar i år vant han
Australian Open i Melbourne,
og Novak Djokovic har nå vunnet
turneringen syv ganger, én mer
enn noen annen person i historien.
Han har nå hele femten Grand
Slam-titler, og nok en gang har det
vært en fryd for Seiko å se Novak
ha på seg Seiko Astron-klokken mens han hever sitt
Australian Open-trofe, og vi er utrolig beæret over å
være hans klokkepartner.
Viktig å bry seg
Et av Seiko Watch Corporation brands, Lorus, har også
siden 2014 støttet Novak Djokovic Foundation i sitt
arbeid for å bidra til opplæring og sosial utvikling av
vanskeligstilte barn i Djokovic hjemland, Serbia.

I likhet med Seiko, er Novak Djokovic dedikert
til perfeksjon. Og i likhet med Novak er Seiko
“ett skritt foran resten av verden”

Novak Djokovic foundation har bl.a et eget Schools of
life-program, som bidrar til å gi ﬂere førskolebarn plass
i barnehage. Her kan de bli sosialisert gjennom både
lek og moro, og ikke minst muligheter til å utvikle seg.

Helt siden 2014 har verdens beste tennisspiller, Novak
Djokovic, vært Seiko Watch Corporations brand partner. Hans prestasjoner har vært ekstraordinære; han
vant ikke mindre enn 25 turneringer, inkludert fem
Grand Slams og var nummer én i verden i 28 måneder på rad! Selvfølgelig tar Seiko ingen ære for hans
suksess, men det er klar at vi er stolte over at vi hjelper
han med å holde tiden på hans reiser verden rundt.
Novak Djokovics rekordår
2019 har vært et godt år for Djokovic, og i juli skrev
han nok et kapittel i sin utrolige historie, og vant Wimbledon for femte gang. Novak elsker Wimbledon, og
han har nå vunnet 72 kamper på de berømte gressbanene i London.

Jeg elsker å være i barnehagen for der kan jeg
tegne familien min og hus og mye annet. Jeg liker
spesielt godt å tegne…. Eller nei, jeg liker ALT i
barnehagen. Jeg elsker barnehagen!
Iva, 4 år

Victorinox
ambassadører
Tiril Sjåstad Christiansen
Tiril er den sprudlende jenta fra Geilo, som i en årrekke
har vært Norges beste fristil kjører. Hennes største
meritter er 2 gull og
2 sølv fra X-games.
Siste gull kom i Big
Jump konkurransen i
Oslo i 2016. Hun har
også OL gull fra ungdoms OL i Innsbruck.
Pyeongchang i 2018
ble hennes siste OL
som aktiv utøver. Etter en suksessfull idrettskarriere har
Tiril blitt mer å se på TV skjermen de siste årene. Hun
vant andre sesongen av Farmen Kjendis og senere har
hun vært programleder for samme program.

Tiril var
programleder for
Idrettsgallaen i 2019.
Her på rød løper
med samboer
Stian Lauritzen.

Dag Otto Lauritzen
Dag Otto er den blide
syklisten fra Grimstad.
Høydepunkt i karrieren
er bronsemedalje fra OL
i 1984 og selvfølgelig
Norges første etappeseier i Tour de France
i 1987. Vinner av
Mesternes Mester i
2009 er også verdt å
nevne. Dag Otto har de
siste årene jobbet med TV som ekspert i Tour de France
og diverse egne programmer som På tur med Dag
Otto og Huskestue for å nevne noen. Neste år kommer
Kompani Lauritzen på TV 2. Der utfordrer Dag Otto et
antall kjendiser til å teste sine egne grenser.

Drømmen er å kunne vise folk at det å utfordre
seg selv, komme seg utenfor komfortsonen, få
mestringsfølelse og fysisk aktivitet er en viktig
ting for alle. Jeg tror alle kommer til å vokse på
det. Jeg håper folk vil se at det å slå av mobiltelefonen, PC og iPad – og komme seg ut i frisk luft,
tøye grenser og lære seg disiplin. Det kan bli en
fantastisk opplevelse, sier Dag Otto Lauritzen.

Tiril er den perfekte ambassadøren for Victorinox klokker; ung, sprudlende og full av pågangsmot. I tillegg er
hun kvalitetsbevisst og ikke redd for å si fra og stå for
sine egne meninger. Vi er stolte av å ha henne med i
familien vår.

Protid Urmaker Marcussen i Arendal er Dag Otto
sin nær butikk. Her får han god hjelp av Lars og
teamet hans.

In-house movement

Mercedes-AMG GT S Coupé
Den kompromissløse motorkvaliteten i en Mercedes-AMG er et resultat av ﬁlosoﬁen «one man – one engine».
En mekaniker er ansvarlig for hele drivverket, fra montering av veivakselen i blokken til kabling og påfylling
av motorolje. Som ethvert kunstverk, vil derfor din AMG-motor være signert av mekanikeren som
har hatt ansvaret for den.

Drivstoﬀorbruk AMG GT S blandet kjøring (WLTP): 12.1 - 12.3 l/mil. CO2-utslipp 274 - 279 g/km. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

The artistry of Japanese craftsmanship

Seiko Presage
Det japanske klokkemerket Seiko ble startet i 1881. Det var en ambisiøs 22 åring med navnet Kinator Hatteri som
startet en liten klokkebutikk i Tokyo, og 11 år senere etablerte Seiko sin første fabrikk. Seiko produserte alle
sine klokker og armbåndsur «in-house» og kan stemple urene sine med ekte manufacture.

Presage Emalje

Japanese garden
Japa

Med Presage-kolleksjonen til Seiko går vi til japanske
kulturtradisjoner og møter inspirasjon fra både kunst
og natur. I løpet av noen korte år har Presage klokkene
vunnet hjertet til mange klokkeentusiaster verden
rundt. Presage klokkene kombinerer Seiko sin
tradisjonsrike klokkekunst med japansk håndverk,
dette ser vi blant annet ved bruken av emalje
og Urushi lakk, og ikke minst høy kvalitet
i automatikk-verkene.
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Arita Porcelain

Cocktail
C
ockttaiil Time
e

Seiko Presage hyller japansk håndverk med porselen
fra Arita, og viser en kolleksjon med dype røtter
i japansk kultur og historie. Arita er fødestedet til
porselen i Japan, og i over 400 år har verdens ﬁneste
porselen kommet herfra. Med urskiver i porselen
kombinert med Seikos erfaring og håndverk,
med håndverket og historien fra Arita porselen
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dype farger. Fra Manhattan til Espresso Martini til
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Limitert modell med norsk design basert på en unik norsk historie.
Nå kan du reservere ditt eksemplar!

10 år som Norges ledende klokkemerke
I 2008 bestemte klokkedesigner Rune Bruvik å følge sin
barndomsdrøm om å lage en egen klokke.
I 2009 lanserte han modellene Bruvik
Black og Bruvik White inspirert av den
arktiske delen av Norge, med Sveitsisk
SURGXNVMRQRJHJHWQRUVNGHVLJQ(QW¡̆
klokkebransje lot seg begeistre, og salg hos
6 utvalgte Protid butikker og drømmen
om å lansere eget design ble en realitet.
Et norsk klokke eventyr var i gang, lite
visste den nybakte designeren at det
skulle blir mer enn en klokke.
I år feirer BRUVIK 10 fantastiske år som
Norges ledende klokkemerke, og det feires
med hele tre store nyheter basert på solid
erfaring og suksess siden oppstarten for
10 år siden. Eventyret strekker seg fra det
arktiske landskap, gjennom fjorder og fjell
til en unik norsk industriell historie.
Jubileumsåret tilbyr modellen Black Gold II
GMT Chronoﬂy basert på oljefunn på norsk
sokkel i 1969, Svalbard signatur edition med
inspirasjon fra et unikt landskap på Norges
nordligste arktiske øygruppe til lady ceramica
som gjenspeiler kontrastene i den arktiske
delen av Norge. Med norsk design og
Sveitsisk urverk, det beste av to verdener.
«Min drøm var å lage en egen klokke i 2009,
men underveis i utviklingen av første prototype endret drømmen seg til å tenke større;
å lage en merkevare. I 2015 vant designeren
Bruvik 2 plass i den prestisjetunge internasjonale konkurransen «European Watch of
the year» med modellen «Lady Fjord» som
hadde ekte norsk fjordvann i baklokket.
Verdens første klokke med vann. «Jeg føler
meg som Askeladden i klokkeverden» Sier
gründer og designer Rune Bruvik.
I 2013 var designeren på Svalbard for å
hente inspirasjon og lage konseptbilder.

«Jeg ønsker å gjøre ekte merkevarebygging, ikke bare
fortelle historier, men også oppleve dem».
Turen bidro til å vise merkevarenes klare proﬁl, og markerte for
alvor det uttrykket som merkevaren har i dag.
«Jeg ønsker å gjøre ekte merkevarebygging, ikke bare fortelle
historier, men også oppleve dem. Derfor dro vi til Svalbard og
opplevde naturen, kulturen og stemningen slik den faktisk er. På
Svalbard gikk vi langt utenfor allfarvei og rigget studio ute i naturen, noe som viser tydelig igjen i vårt konseptbilde fra Svalbard
og i produktene med samme inspirasjon»
Merket henter inspirasjon fra den unike norske
naturen, noe som viser tydelig igjen i produktene, og har bidratt
til å bli en betydelig aktør i klokkemakedet.
«Jeg er ydmyk og glad for å se at så mange setter pris på vår
historie og produkter avslutter Bruvik» På vei mot nye eventyr og
nye spennende design.

Unngå sterke magneter
i nærheten av ditt ur

Salget av mekaniske ur har økt betydelig de siste årene.
Salget av tilbehør med innebygde magneter har også
økt de siste årene.

spør vi kunden våre om de kan ha vært i kontakt med
en kraftig magnet. Svaret er ofte ja.

Mobildeksel, Nettbrettsdeksel, armbånd og damevesker med kraftige magneter i lukkemekanismen er nok
hovedårsaken til at mekaniske urverk blir magnetiske.
Et mekanisk urverk som har blitt magnetisk vil gå
veldig fort.

Løsningen når det gjelder quartzur er foreløpig å holde
klokken vekk fra disse magnetene. Heldigvis blir ﬂere
og ﬂere ur nå beskyttet mot magnetisme. Urprodusentene jobber på spreng for å sikre sine nye urverk mot
magnetisme, men det tar nok enda noen år før dette
problemet er løst.

Det er også slik at quartzurene blir påvirket av magneter, men de stopper når de er i kontakt med en magnet. Så starter de opp igjen når de ikke har kontakt
lenger. Det fører til at vi opplever at klokken sakker.
Protidurmakerne opplever av og til at kunder klager
på at klokken går galt. I de tilfeller der quartzur sakker

Løsningen når det gjelder mekaniske ur er den samme,
men hvis klokken først har blitt magnetisk så må du ta
en tur til urmakeren for å avmagnetisere klokken. Det
er en enkel jobb som kun tar et par minutter. Mange
mekaniske ur lages i dag med materialer som tåler mer
magnetisme.

NURK -Norsk urog klokkesamlerforening
«Det begynte med at jeg som klåﬁngret guttunge
skrudde fra hverandre familiens gamle vekkerur, og
det åpenbarte seg for meg en fascinerende verden av
ørsmå tannhjul og ﬁnjustert mekanikk som vekket en
lidenskap som bare har tiltatt med årene. (Familiens
vekkerur ble imidlertid aldri i stand til å kunne vekke
noen igjen)» Dag Braanaas er en av mange norske
samlere med hjerte for klokker og ur. «Det var et stort,
men fragmentert miljø i Oslo og omegn, bestående av
samlere og kremmere som gjerne møttes på på Vestkanttorget, eller på «Stampen» (pantegodsauksjonene)
på lørdagene» forteller Braanaas.
Sammen med klokkesamler (og nabo) Sverre Langseth
gikk turen ofte til Stockholm for å besøke SKR (Sveriges
Klocksamlares Riksförening) og det var på en av disse
turene at ideen om å stifte en tilsvarende forening i
Norge så så dagens lys!
NURK ble etablert 1. Mai 1997 av Sverre Langseth og
Dag Braanaas med mål om å være «en ideell interesseforening for samlere og interesserte i ur og klokker,
fortrinnsvis eldre/antikke. NURK skal bidra til å spre
informasjon og engasjement omkring ur og klokker.
Vi ønsket å bidra til et organisert samlermiljø, og ikke
være bare et sted for kjøp og salg. NURK skal være et
sted man trygt kan komme og spørre om råd»
I dag teller medlemmene ca 350 klokkefrelste sjeler
- og av disse er det vel rundt 100 som i løpet av året
deltar på møter og arrangementer.
Foreningen er åpen for alle som har interesse og lyst.
Vi tar imot nye medlemmer med åpne armer.
«Vi har mest fokus på sveitsiske ur, men har også
mange medlemmer med Japanske og Russiske ur. Alt
er “innafor”, også nyere ur.»
Møtene holdes i lokalene til møbelforretningen Rom
for Idé i Jacob Aalls gate 54. Roger Sveian som eier

forretningen er også en ivrig samler og driver i dag
foreningen sammen med primus motor og grunnlegger
Dag Braanaas! «Møtene består ofte av at vi rett og
slett treffes og prater, mange har med seg ur de viser
frem, eller har spørsmål om. Vi har 2-3 urmakere som
jevnlig er innom våre møter og det er et både hyggelig
og kompetent miljø. Vi har jevnlige temamøter, og vi
ser at disse trekker medlemmer.
«Jeg er mest begeistret for vintage sveitsiske armbåndsur fra ca 1940 til ca 1970. Spesielt kompliserte ur som
har ﬂere funksjoner; kronografer og kalenderur med
ﬂere visere. Jeg blir fortsatt imponert når jeg åpner en
70 år gammel Tissot eller Longines og ser hvor vakkert
det ser ut! Det er ikke mange “maskiner” som ser like
bra ut etter så mange år i drift.»
Jeg begynte vel så smått å
samle da jeg var ca 25. Det
ble mange kjøp av billige
prosjekter på loppemarkeder,
men også uavhentede ur hos
urmakere. Veldig mye skrot
og håpløse prosjekter, men
det var lærerrikt. Det tok noen
å før jeg ble litt mer kresen,
og klarte å styre unna de
ﬂeste 50-100 kroners klokker
på feks Vestkanttorget. Jeg
tror de ﬂeste samlere, uansett
hva de samler på, har vært
igjennom tilsvarende reise.
Det er gledelig å se at interessen for å ta vare på gamle
ur er økende. De urmakerne jeg kjenner har lange venteliste på reparasjoner og opplever at kundene er villige
til å spandere full service på sine gamle klokker. De
gode, gamle urene er som god vin - de blir bare mer
tiltalende med årene. Har du en lidenskap for klokker
og ur er du hjertelig velkommen i NURK.
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Mer enn 130 år med Sveitsisk
tradisjon og erfaring...
Den røde Sveitsiske lommekniven er selve kjernen i
Victorinox konsernet. Karl Elsener startet sitt selskap i
1884 og allerede i 1897 kom den første lommekniven
på markedet. Siden den gang har det vært produsert
millioner av denne berømte kniven. Nylig ble den nr 2 i
en kåring som tok for seg produkter som har forandret
vår verden, kun slått av Apple sin iphone. I dag er den
utstilt på MOM samt en del av standard utrustningen
til alle NASA astronautene. Victorinox er fremdeles eiet
av familien Elsener og i dag er det femte generasjon
som styrer konsernet.

Produksjonen av klokker startet i 1989 og kom som en
naturlig utvidelse av produkt porteføljen. I dag lager
Victorinox kniver, klokker og reisevesker. Klokkefabrikken ligger i den lille byen Delemont, rett utenfor Biel/
Bienne. For tre år siden ble fabrikken kraftig oppgradert og i dag er den topp moderne og et solid
kompetanse senter for klokker.

Victorinox klokker produseres fremdeles etter vår
grunnleggers prinsipper; ikonisk design, innovasjon,
funksjonalitet og ikke minst høy kvalitet.
Til 25 års jubileet satt Victorinox et høyt mål.
Ønske var å lage verdens mest solide klokke.

Det tok 6 år med utvikling og utallige tester for å få
frem den ikoniske INOX klokken. INOX er laget for å
tåle det aller meste og har blitt testet i 130 ekstreme
tester, deriblant ett slipp fra 10 meters høyde, vekten
av en 55 tonn lastebil og ikke minst at den ble frosset
ned i 14 dager for deretter bli varmet opp med blåselampe. I dag får du denne signaturklokken i mange
ulike materialer, som stål, titan og carbon. Den leveres
som quartz for den ekstreme og i automatikk for den
mer soﬁstikerte brukeren.
2019 er damenes år hos Victorinox. Det har lenge vært
jobbet med en oppdatert damekolleksjon og det er en
glede å vise frem vår nye
Alliance XS. En klokke designet av damer for damer. Serien
består 10 ulike modeller i ulike
materialer og design. Selv om
dette er en søt smykkeklokke,
har den de samme kvalitetene
som våre andre klokker; vanntett 100m, saﬁrglass og
ikke minst selvlysende indekser og visere.
Kvalitet er en av grunnpilarene
hos Victorinox. Alle produkter
lages med dette for øye, og
klokker er ikke noe unntak.
Victorinox har alltid hatt en
generøs garantiordning, men
nytt i 2019, er at denne
ordningen utvides til 5 år.

Protid service

PROTID: 13 URMAKERFORRETNINGER
– IKKE 13 KLOKKEBUTIKKER
Ser du forskjellen? Vi Protid urmakere selger klokker,
men vi legger helt klare krav i bunnen for de klokkene
vi selger og den jobben vi gjør for at du skal kunne
stole på dem 24 timer i døgnet. For en klokke trenger
jevnlig ettersyn. Vi kaller det Protid Service. Trenger
uret ditt nytt batteri, rem, lenke eller service, har vi
både utvalg og fagkunnskap til å hjelpe deg på best
mulig måte.
PROTID BYTTESERVICE. DU HAR FÅTT EN KLOKKE
I GAVE, MEN VIL BYTTE DEN
Så lenge den er ubrukt og kjøpt hos en Protid urmaker, kan du bytte den innen 30 dager hos alle Protid
Urmakere. Du kan få utført garantireparasjoner, service
og tilpasse lenken på de samme stedene. Bare husk å
ta med deg gyldig garantikort når du kommer.
PROTID SERVICE. GRATIS TILSTANDSVURDERING
Når du fornyer forsikringen din, er du velkommen til
å få utført en gratis tilstandsvurdering innen første
året. Det kalles årskontroll og innbefatter sjekk av
vanntetthet, lenkefeste og lås på klokken din.
PROTID AVTALE – FIRMA AVTALE
Protid urmakerne er sentralt lokalisert over hele landet.
Vår fokus på fagkunnskap og merkevare, gir oss
de beste forutsetninger til å være din ﬁrmaleverandør
når tiden er inne for å verdsette medarbeidere. Stikk
innom en av våre forretninger, besøk protid.no eller
kontakt kjedekontoret, vi hjelper deg gjerne.
PROCARD: FAKTURA ELLER DELBETALING
Kanskje ser du en klokke i dette magasinet du liker
ekstra godt. Eller kanskje ﬁnner du en klokke i en av
butikkene våre. Da skal du vite vi kan tilby deg en
kostnadsfri faktura som har forfall 30-60 dager etter
kjøpet, eller opptil 12 måneders rentefri delbetaling.
Med vårt ProCard gjennom Resursbank tilbyr vi gunstig

Representativt eksempel for delbetaling 12 måneder*
Kredittbeløp/Kjøp
12 000 kr
Effektiv rente
9,53 %

Årsrente
0%
Kredittkostnad
643 kr

Adm.gebyr/mnd
29 kr
Ord. delbet./mnd**
1 029 kr

Etableringsgebyr
295 kr
Totalbeløp
12 643 kr

*Eksempelet baseres på kjøp gjort den femtende dagen i kalendermåneden og er beregnet
11-10-2012. Eksempelet forutsetter at renter og gebyrer er uforandret under hele kredittperioden. Andre måter å utnytte kreditten, kan medføre en høyere eller lavere effektiv rente.
Den effektive renten er beregnet i henhold til forskrift om kredittavtaler mv. **Beløp avrundes
opp til nærmeste krone. Måneden etter valgt delbetalingsplan påløper etableringsgebyr på
ordinært delbetalingsbeløp. Etableringsgebyret er inkludert i Kredittkostnad og Totalbeløp.

ﬁnansiering. Du søker om ønsket kreditt inntil 50 000
kroner på www.procard.no. Måneden etter kjøpet
velger du hjemme i fred og ro hvordan du vil betale.
Du kan velge faktura 30–60 dager uten gebyr! Eller
så kan du velge å dele opp betalingen uten nominell
rente i opptil 12 måneder. Dersom du ønsker et lavere
månedsbeløp kan du velge å dele opp betalingen i
opptil 48 måneder med rente.
PROTID FORSIKRING – NÅR UHELLET ER UTE
Det kan skje for den beste. Du har fått deg en ny
klokke som blir stjålet eller ødelagt. Protid urmakerne
samarbeider med SOLID Försäkringar. Kjøper du en
klokke for mellom 1500 og 50 000 kroner, tilbyr vi
kostnadfri klokkeforsikring i 6 måneder. Deretter blir
du som Protid kunde tilbudt en 12 måneders forsikring
til en gunstig pris. Skulle du være uheldig, gir vi deg
rask hjelp. Dessuten legger vi dagens pris på klokken til
grunn, på den måten utsettes den ikke for en verdiforringelse. Forsikringen dekker skader grunnet uforutsette hendelser og tyveri som ikke erstattes av garanti
eller forbrukerkjøpsloven og er basert på klokkens pris
ved kjøpstidspunkt. Før den kostnadsfrie forsikringen
utløper, vil du motta i posten tilbud om å forlenge
tryggheten i ytterligere 12 måneder til en meget
gunstig pris.
EKSEMPEL:

KLOKKENS PRIS
2.000 KR.
4.000 KR.
10.000 KR.
30.000 KR.

BESØK OSS PÅ WWW.PROTID.NO

FORSIKRINGSPREMIE
150 KR.
200 KR.
350 KR.
850 KR.

Du får best mulig
veiledning og oversikt
hos Protid urmakere…
På de neste sidene ﬁnner du de 10 mest populære modellene fra noen
av merkene vi stolt kan tilby i butikken vår. Det er mye å velge mellom
så vi anbefaler deg et besøk i butikken vår. Valget blir enklere
når du får hjelp av fagfolk.
Velkommen til butikken vår!

Det er alltid åpent
på protid.no!
Du kan også møte oss i vår nettbutikk på www.protid.no,
hvor du kan se ennå ﬂere ur. På protid.no kan du kjøpe direkte,
eller gå til den enkelte butikks nettbutikk. Det er enkelt og raskt.
Uansett hvilken Protid-nettbutikk du velger,
får du god service og profesjonelle faglige råd.
Vi selger ikke bare klokker – vi skaper fornøyde kunder!

TAG HEUER NAVNET KLINGER AV PRESISJON, TRADISJON OG EKSKLUSIVITET.
Det sveitsiske merket har siden 1860 vært en ledende produsent av eksklusive klokker,
og har i over 150 år ledet an i utviklingen av ny teknologi.
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1. Autavia - 50.950,-

6. Carrera - 21.950,-

CBE2110.FC8226. Automatikk kronograf.
Stål med aluminium bezel. Sort skive. 100 m. 42 mm.

WAR1314.BA0778. Quartz. Stål.
Perlemor skive m/diamanter. 100 m. 32 mm.
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2. Carrera - 43.500,-

7. Link - 42.950,-

CBM2112.BA0651. Automatikk kronograf. Stål m/keramisk bezel.
Blå skive. 100 m. 41 mm.

WBC1319.BA0600. Quartz. Stål. Blå perlemor skive m/diamanter.
Bezel m/diamanter. 100 m. 32 mm.

3. Carrera - 28.500,-

8. Carrera - 17.990,-

WAR201C.FC6266. Automatikk. Stål.
Sort skive. 100 m. 41 mm.

WBK1312.FC8259. Quartz. Stål. Blå skive.
100 m. 36 mm.

4. Aquaracer - 25.950,-

9. Aquaracer - 16.490,-

WAY201B.BA0927. Automatikk. Stål med blå keramisk bezel.
Blå skive. 300 m. 43 mm.

WBD131D.BA0748 Quartz. Stål.
Blå skive. 300 m. 35 mm.

5. Formula 1 - 14.990,-

10. Formula 1 - 16.490,-

CAZ1014.BA0842. Quartz kronograf. Stål med aluminium bezel.
Blå skive. 200 m. 43 mm.

WBJ1319.BA0666. Quartz. Stål. Perlemor skive m/diamanter.
100 m. 35 mm.

LONGINES, MERKET SOM KJENNETEGNES AV SIN VINGEFORMEDE TIMEGLASS-LOGO

ble etablert i den Sveitsiske byen St. Imier allerede i 1832. Den anerkjente klokkeprodusenten kan vise til en
teknisk urmakerekspertise som reﬂekterer en sterk hengivenhet til verdiene: tradisjon, eleganse og ytelse.
I dag produserer Longines urverk som er tilpasset den moderne tid og utvikling, med en samtidig respekt for sine tradisjonelle verdier.
Longines er med sitt gode verdensomspennende rykte representert i over 150 land, og er blant de tre største Sveitsiske klokkemerkene.
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1. L3.781.4.96.6 - 14.990,-

6. L3.759.4.96.6 - 6.690,-

Hydro Conquest

Conquest

2. L3.782.4.76.9 - 14.990,-

7. L3.377.4.97.6 - 10.590,-

Hydro Conquest

Conquest

3. L3.784.4.56.9 - 34.990,-

8. L3.316.4.87.6 - 12.890,-

Hydro Conquest

Conquest VHP

4. L3.783.4.56.6 - 22.990,-

9. L3.774.4.50.6 - 21.690,-

Hydro Conquest

Longines Legend Diver

5. L3.883.4.96.9 - 22.990,-

10. L2.822.4.56.2 - 23.390,-

Hydro Conquest

Longines Skin Diver
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MASTER OF MATERIALS

Det sveitsiske klokkemerket Rado er kjent for måten de har revolusjonert den tradisjonelle
urindustrien med sin innovative tilnærming til valg av materialer og design.
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1. Rado Golden Horse 1957, Limited Edition - 17.500,-

6. Rado Captain Cook – 20.600,-

R33930355

R32505305

2. Rado Golden Horse 1957, Limited Edition – 18.500,-

7. Rado Captain Cook – 20.600,-

R33930153

R32505313

3. Rado Coupole Classic – 12.900,-

8. Rado DiaMaster – 23.500,-

R22862024

R14053206

4. Rado True – 16.600,-

9. Rado True – 20.600,-

R27242162

R27100162

5. Rado Integral – 21.700,-

10. Rado Integral – 19.600,-

R20613712

R20206162

5
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LAGET FOR VARIGHET

Tre enkle ord som beskriver produktene, selskapet, forretningskulturen ... fremtiden.
Som en ledende verdensomspennende leverandør av GPS-navigasjon, er vi forpliktet til å lage
premium produkter for bil, ﬂy, båt, friluft og sport som er en viktig del av kundenes liv.
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1. Fenix 6 Sapphire Titanium Gray - 11.799,-

6. Vívomove Luxe - 5.899,-

010-02157-24. Lenke. Titan. 51 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02241-04. Lenke. Stål. 42 mm. 5 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

2. Fenix 6 Sapphire Black DLC Nylon - 9.599,-

7. Vívomove Luxe - 5.899,-

010-02158-17. Rem. 47 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02241-03. Lenke. Stål. 42 mm. 5 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

3. Fenix 6X Sapphire Black - 10.199,-

8. MARQ Adventurer GPS Watch - 18.499,-

010-02157-14. Rem. 51 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02006-27. Rem. Titan. 46 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

4. Fenix 6S Sapphire - 9.599,-

9. MARQ Athlete GPS Watch - 15.999,-

010-02159-37. Rem. 42 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02006-16. Rem. Titan. 46 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

5. Fenix 6S Sapphire - 9.599,-

10. MARQ Captain GPS Watch - 19.499,-

010-02159-40. Rem. 42 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

010-02006-07. Rem. Titan. 46 mm. 10 atm.
Saﬁrglass. Smart/Connected.

SVEITSISK KVALITET SIDEN 1888.

Siden CERTINA ble etablert i 1888 i Sveits har prinsippene pålitelighet, presisjon og innovasjon vært fundamentet i Certinas ﬁlosoﬁ.
Certina skaper ofte oppsikt med sine tekniske innovasjoner, enestående urverk og nye funksjoner. Merket vier seg til hele spekteret
av disipliner innenfor moderne tidtaking: dame og herreklokker, quartz og mekaniske modeller, og tilbyr stor individualitet
– fra sporty til urban mote, og fra tidløs klassiker til maritimt.
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1. DS-8 Lady Moon Phase - 4.590,-

6. DS Action Diver Powermatic 80 STC Special Edition - 7.790,-

C033.257.11.118.00

C032.407.11.051.10

2. DS-8 Lady - 4.490,-

7. DS Podium Chronograph 1/100 sec. - 8.990,-

C033.051.22.128.00

C001.647.44.047.00

3. DS Action Lady - 4.990,-

8. DS Podium - 4.390,-

C032.251.21.031.00

C034.451.11.097.00

4. DS Action Lady Diamonds - 5.190,-

9. DS Caimano - 2.790,-

C032.051.22.086.00

C035.410.16.012.00

5. DS Podium Lady - 4.390,-

10. DS Action - 5.790,-

C034.210.44.037.00

C032.451.11.047.00

SEIKO BLE STARTET PÅ EN VISJON OM PERFEKSJON.
«Alltid et steg foran resten» var Kintaro Hattoris motto, og i dag
etter mer enn 130 år med innovasjon er Seiko fortsatt dedikert til
den perfeksjonen som grunnleggeren alltid prøvde å oppnå.
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1.SEIKO PRESAGE - 5.298,-

6. SEIKO PRESAGE - 6.498,-

SRP855J1. Automatikk. 34 mm. 50 m.

SRPD42J1. Automatikk. 42 mm. Saﬁrglass. 30 m.

2. SEIKO PRESAGE - 5.998,-

7. SEIKO PROSPEX - 4.998,-

SRP852J1. Automatikk. 34 mm. 50 m.

SNJ025P1. Solar. 48 mm. 200 m. Diver.

3. SEIKO PRESAGE - 4.998,-

8. SEIKO PROSPEX - 9.998,-

SRPB41J1. Automatikk. 41 mm. 50 m.

SPB101J1. Automatikk. 45 mm. Saﬁrglass. 200 m. Diver.

4. SEIKO PRESAGE - 4.898,-

9. SEIKO PROSPEX - 4.798,-

SRPD37J1. Automatikk. 41 mm. 50 m.

SRP779K1. Automatikk. 44 mm. 200 m. Diver. Xl.

5. SEIKO PRESAGE - 5.798,-

10. SEIKO PROSPEX - 4.998,-

SRPD39J1. Automatikk. 42 mm. Saﬁrglass. 30 m.

SRPC25K1. Automatikk. 45 mm. 200 m. Diver. Xl.

JUBILEUMSMODELLER

Norwegian design - Swiss Made
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38 mm. høyteknologisk keramisk kasse og lenke, dobbelbuet
saﬁrglass med dobbel antireﬂeks, Sveitsisk quartz urverk, gravert
hvit vifteformet urskive med 11 ekte diamanter som timemarkører,
dato kl 6, 50 meter vanntett med skru ned krone, visere med
superluminova® selvlysende materiale, dobbel foldelås, baklokk
med jubileumsmotiv.

43 mm. 316L stålkasse, Sellita SW200 automatikkurverk, 36 timer
gangreserve, dreibar bezel i aluminium med superluminova® i
markeringer, dobbelbuet saﬁrglass med trippel antireﬂeks,
300 meter vanntett med skru ned krone, urskive med gravert steinmønster, timeindkatorer med superluminova®, visere med superluminova®,
børstet stållenke med polert midtre ledd og dobbel foldelås.

1. LADY CERAMICA WHITE GOLD - 14.000,-

5. SVALBARD POLAR NIGHT SIGNATURE EDITION - 17.000,-

2019LCWG.

2. LADY CERAMICA WHITE - 14.000,2019LCW.

3. LADY CERAMICA BLACK GOLD - 14.000,2019LCBG.

4. LADY CERAMICA BLACK - 14.000,2019LCB.

2019SVB43PN.

6. SVALBARD BLUE HOUR - SIGNATURE EDITION - 17.000,2019SVB43BH.

7. SVALBARD STRATUS SIGNATURE EDITION - 17.000,2019SVB43ST.

8. SVALBARD SUNRISE SIGNATURE LIMITED EDITION - 17.000,2019SVB43SR.

Victorinox lager produkter som er ment å være en følgesvenn for livet.
Fortsatt lages våre produkter etter de samme prinsipper som vår grunnlegger hadde da han grunnla Victorinox i 1884:
Funksjon, innovasjon, ikonisk design og kvalitet.
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1. Victorinox Alliance - 5.395,- KAMPANJEPRIS: 4.495,-*

6. Victorinox Fieldforce - 5.395,-

V241831. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 10 atm.

V241855. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 42 mm. 10 atm.

2. Victorinox Alliance - 4.295,- KAMPANJEPRIS: 3.495,-*

7. Maverick - 7.395,-

V241801. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 40 mm. 10 atm.

V241791. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 43 mm. 10 atm.

3. Victorinox Alliance - 5.295,-

8. Maverick - 5.895,-

V241877. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 28 mm. 10 atm.

V241605. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 43 mm. 10 atm.

4. Victorinox Alliance - 4.895,-

9. I.n.o.x. - 5.295,-

V241841. Lenke. Stål/double. Saﬁrglass. Quartz. 28 mm. 10 atm.

V241682. Rem. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 43 mm. 20 atm.

5. Victorinox Fieldforce - 4.295,-

10. I.n.o.x. ProDiver - 7.395,-

V241851. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 42 mm. 10 atm.

V241781. Lenke. Stål. Saﬁrglass. Quartz. 45 mm. 20 atm.

(*Kampanjepris: Gjerlder til 24/12-19 - begrenset antall)

